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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een serie trekproeven met door torsie voorgedefor

meerde staven beschreven. Ret gebrulkte materiaal was het weeklJzer 

ARMCO. Er is met name gekeken naar de invloed van de torsie-voordefor

matie op de faalrek. de faalkracht. de faalspanning. het krachtmaximum 

en de spanning bij het krachtmaximum; bovendien is aandacht geschonken 

san de relatie triaxialiteit-faalrek. Enkele specifieke problemen die 

zich bij torsie en torsie-trekproeven voordoen zijn onderzocht en voor 

deze problemen zijn oplosslngen of sanwijzingen daartoe geboden. 
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INLEIDING 

In de omvormteclmologie spelen de begrippen duktiliteit en falen een 

belangrijke rol. Veel gebruikte definities zijn: duktiliteit = de ver

vormbaarheid tot falen en: falen = bet begin van scheurvorming als mi

croscheurtjes zich aaneensluiten tot (micro)holten. Behalve de materi

aaleigenschappen is ook de spanningstoestand. in het bijzonder de tri

axialiteit. hierbij bepalend voor de grootte van de faalrek. 

Het verband tussen triaxialiteit en faalrek wordt beschreven door faal

kurven. In het leader van deze 1-1 opdracht wordt gekeken naar de faal

kurve van ARMO> met als doel de mogelijkbeid te onderzoeken om deze 

kurve (plaatselijk) te verschuiven en dus de faalrek te vergroten door 

een niet-rechte rekweg toe te pas sen: torsie gevolgd door trek. Deze 

trekproeven met door torsie voorgedeformeerde staven zullen in het ver

volg aangeduid worden als torsie-trekproeven. Er zal aangetoond worden 

dat bet inderdaad mogelijk is de faalrek enigszins te verhogen; de 

spanntngswegen blijken echter niet rechtstreeks te berekenen. Het viel 

buiten het leader van deze opdracht om de mogeltjke oplossingen voor dit 

probleem te onderzoeken maar er ztjn weI aanwijzingen toe geboden. 

De resultaten uit de proeven zijn verder gebruikt om de invloed van de 

torsie-voordeformatie op de belangrijkste grootheden uit het trekproces 

vast te stellen: de faalspanning. de faairek. de faalkracht. het 

krachtmaximum en de spanning bij het krachtmaximum. Hierbij deed zich 

een probleem voor: bij het berekenen van de spanningen van ingesnoerde 

trekstaven wordt de Bridgman-korrektiefaktor toegepast. Bij de aflei

ding van deze formule wordt ui tgegaan van een vloeispanning die kon

stant is over de (kleinste) doorsnede in de insnoering. vat bij torsie

voordeformatie hoogstwaarschijnlijk niet het geval is. In een bijlage 

is een afleiding voor een spanningskorrektiefaktor te vinden waarin weB 

met de tbeoretische. niet-Uneaire spanningsverdeUng rekening is ge

houden. 
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Behalve deze gekorrigeerde korrektieraktor zullen in de rest van het 

verslag slechts reeds bekende formules gebruikt worden, zonder aflei

ding dus maar indien nodig met literatuurverwijzing. 

Ook het praktische gedeelte 1s niet zonder problemen verlopen: een eer

ste serie proernemingen leverde nagenoeg niets op zodat aIle proeven 

herhaald moesten worden. Uiteraard is aangegeven wat er rout ging (en 

waarom) en hoe de problemen voor de tweede serie omzeild werden. 
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1. 1lIEORIEIMETIIODEN 

Het belangrijkste te onderzoeken verband was de relatie triaxialiteit-
a a +0 +00 m z r faalrek. (triaxialiteit: -- = 3 = de gemiddelde of isosta-
of of 

tische spanning. genormeerd naar de vloeispanning. 

falen: het optreden van microscheurtjes en/of holten. m.a.w: het begin 

van breuk.) Zoals bekend. neemt de faalrek toe met afnemende triaxiali

teit volgens de zogenaamde faalkurve. zie fig. 1 en o.a. [1] en [2]. 

a m 
of T 

De relatie 

, 
~torsie-trek ? 

/ 

-
---+ ~f 

fig.1 : Faalkurve 

~f is tot nu toe voornamelijk onderzocht voor gevallen 

van rechte rekweg zoals zuivere trek en zuivere torsie. Het vermoeden 

bestaat dat een afwijkende spanningsweg ten gevolge van een niet-rechte 

rekweg de waarde van de faalrek kan beinvloeden. De hier gekozen metho

de is de meest voor de hand liggende. namelijk: torderen -c.q. over de 

~-as naar rechts bewegen- en vervolgens trekken: zie voor de beoogde 

spanningsweg de stippellijn in fig. 1. 

Om dit te realiseren zijn de volgende gegevens nodig per proefstaaf: 

1- de rek na torsie (=voordeformatie bij trek) en 

2- de triaxialiteit als funktie van de rek tijdens het trekken. 
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ad 1: (zie ook fig. 3.1) Na torderen is de rek verdeeld over de staaf
- S doorsnede volgens ~ = W. r [5]. dus lineair oplopend van 0 in 

002: 

Sa het centrum tot W san de rand. Met de rek door torsie wordt in 

het vervolg -tenzij anders aangegeven- de maximale rek san het 

oppervlak bedoeld. 
a a +a +a

9 m z r 
a £ = -';"'--:3~a-£--';'" - .•••.• [ 

a2 r2] 1 
= In 1 + 2 a RJ + 13 (max. voor r=O) 

Hiermee is de triaxiali tei t impliciet als £unktie van de rek ~ 

bekend (zie fig. 3.1). 

Het probleem dat zich nu voordoet is het volgende: de posi tieve triaxi

aliteitswaarden uit fig. 1 zijn de waarden voor r=O omdat in het hart 

van een trekstaaf de triaxialiteit maximaal is. De bijbeborende faal

rekken voor trek moeten dus ook berekend worden voor r=O. Voor trek 

zonder voorde£ormatie kan aangenomen worden [6] dat de rek in een 

dwarsdoorsnede onafhankelijk is van r. zodat deze berekening geen pro

blemen oplevert. Voor torsie ecbter is de rek in r=O tbeoretiscb altijd 

gelijk san O. dat w11 zeggen in bet bart van de trekstaaf is de rek on

afhankelijk van de torsie-voorrek! 

Anders gezegd: bij trek bekijken we triaxiali teit en faalrek in het 

bart van de staal omdat daar .de triaxialiteit maximaal is terwijl de 

rek niet plaatsafhankelijk is: bij torsiestaven daarentegen is de tri

axialiteit overal gelijk san 0 maar is juist de rek plaatsafhankelijk. 

namelijk maximaal san de rand. Het is dus niet mogelijk om 'ergens op 

de ~-.as te beginnen' in fig. 1 en bet lijkt derbalve weinig zinvol de 

spanningswegen te berekenen. Het is ecbter onwaarscbijnlijk dat de tor

sie-voordeformatie geen invloed zou bebben op de trekproefresul taten 

zodat besloten is bebalve naar de triaxialiteit ook te kijken naar de 

globale breuk- of faalrek. de faalspanning. de faalkracbt. bet kracbt

maximum en de spanning bij het kracbtmaximum. allemaal als funktie van 

de torsie-voordeformatie. 
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2. OPZET PROEVEN 

2.1 I118.tertaal 

- keuze: ARMCO. Dtt is een weekijzer met een bijzonder laag kool

stofgehalte (0.017 X) en een zeer grote faalrek. Deze grote rek

ken Baken de meetfouten relatief klein. 

- behandeUng: verspaand met steeds kleinere snedediepten om zo 

weinig mogeltjk deforlllatie in bet staafoppervlak te introduceren. 

vacutimgegloeid (1/2 uur. 650 °e) en gepolijst om scbeurintttaties 

te voorkomen. 

- geometrie oorspronkeltjke wringstaven: zie fig. 2a 

- geometrte verbeterde (zie 5.1.2) wringstaven: zie fig. 2b 

- geometrie trekstaven: zie fig. 2c en bijlage 2 

-1'---_1:---== __ 1 ----It-
fig. 2a 

+ I fig. 2b 

-E-u~---t 
I.. _________ J [ ::~~~~~~~~=~=~~~] ---+-r-u-=----a- fig. 2c 

!.._-------_ .. , 

2.2 torsie 

- apparatuur: AMSLER torstebank met x - y scbrijver 

- meetgegevens: M - e krommen van x - y scbrijver 

- procedure: 8 staven, volgens meetkundtge reeks opklimmend getor-

deerd (zte tabel 1 ) 
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Tabel 1: streefwaarden torsiestaven 

staafnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 0.75 

0.05 

1.5 

0.1 

3 

0.2 

6 

0.4 

12 

0.8 

24 

1.6 

36 

2.4 

48 

3.2 

36 

24 

36 

24 

2.3 trek 

- apparatuur: - ZWICK trekbank met x - y schrijver 

- camera voor r~istratie trekstaaf-kontouren 

- procedure: tijdens het trekken wordt door de schrijver een F - dl 

kromme opgetekend. bovendien worden met de hand van tijd tot tijd 

loto's gemaakt van het trekstaafsilhouet. Bij het nemen van iede

re foto wordt dan -eveneens met de hand- een kortsluitknop van de 

schrijver bedlend zodat het nemen van de opname gereglstreerd 

wordt op de F - dl kromme. Na het ontwlkkelen van de films worden 

de negatieven opgemeten met behulp van een proflelprojektor. Deze 

geometrie-gegevens worden vervolgens samen met de gema.rkeerde 

krachten omgewerkt tot (o.a.) uf en ~ waarden. 
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3. FORMULES 

3.1 Torsie 

- rek: e(r) = ~::h met e = totale boekverdraalng in rad.. (1) 

- spanning: uitgaande van de spannings-rek relatie volgens Hollo-
-n 

mon: of = C ~ (2) 

n+3 
is af te leiden [3].[4]: • _ 2 T Cae n - (3) 

- (n+3)~ (L~)n -

• •• 2 T a3 0r{a) 
(= C fI1 met C :::C (C.n» = (n+3)~ 

M(n+3)..J3 en dus voor r=a: of = 
2 T a 3 

(4) 

De waarden voor n in (4) dienen berekend te worden uit (3) m.b.v. 

logarithmiscbe regressie (zie bijiage 4). 

3.2 Trek 
_ dO aO - rek: E. = 2 lncr- = 2 Ina (met d=2a) (5) 

- spanning: a = F2.Ca met Ca = {[ll~]ln[112:]}-1 [6] (6) 
1fa 

Deze formules gelden zowel.voor uniforme rek (lijnspanning) als bij 

insnoering; in dit laatste geval geven de formules de waarden voor 

rek en (vergelijk}spanning in bet kleinste vlak van doorsnede in de 

insnoering (zie fig. 3.1) 

d 

fig. 3.1 

- triaxialiteit: 0m= ;r{3 In[1Ia~2]+1} of we I :; = In(1Ia~2]+t/3 

[5] (7) 
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4.RESULTATEN 

4.1 Eerste serie 

De oorspronkelijke opzet van de proeven was een serie staven met 

torsie-voordeformatie te onderzoeken. Bij het trekken van de staven 

bleek echter de gehele serie staven waardeloos: de staven snoerden 

niet of foutief in zodat het noodzakelijk was een tweed.e serie sta

ven te maken en te beproeven. 

4.2 Tweede serie 

Tabel 2 geeft de belangrijkste gegevens van de proefstaven van de 

tweede serie. 

e Tabel 2: 2 serie proefstaven 

staafnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d voor [DIll] 5.98 5.64 5.94 5.72 6.00 5.88 5.84 5.98 6.00 torsie 
dna [DIll] 5.98 5.63 5.95 5.74 5.99 5.77 5.82 5.84 5.89 torsie 

e.. rand [-] 0.052 0.098 0.214 0.40 0.84 1.71 2.50 3.22 2.46 

dna [nn] 3.97 3.99 4.00 3.98 3.99 4.00 4.00 3.98 3.98 afdr. 

Eraud [-] 0.035 0.07<0 0.144 0.211 0.58 1.18 1.72 2.3> 1.62 

F [leN] 
max 

3.80 4.19 4.80 5.46 6.36 7.60 8.56 8.96 8.28 

Flaal [leN] 1.72 1.80 2.12 2.16 2.47 3.05 3.98 4.76 

£faal.tr[-] 1.80 1.76 1.66 1.60 1.49 1.22 0.93 0.79 

-a faal. 
[N/DIII2] 680 680 720 660 705 709 662 718 

-
Ef •tot [-] 1.84 1.83 1.79 1.88 2.07 2.40 2.65 2.99 

- [N/nn2] a Fmax 400 371 412 432 506 602 680 738 666 

Ca.f [-] 0.81 0.81 0.82 0.78 0.80 0.83 0.83 0.85 

10 

5.98 

5.98 

2.46 

4.01 

1.64 

8.40 

666 
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Ais globaal overzicbt van de invloed van de torsie-voordeformatie geeft 

fig. 4.1 de kracbt-rekkrommen van aIle staven in een figuur. 

10_,-________ ,, ________ -, __________ ,-________ -, 

6 
ro 
Z 
~ 
I.,..J 

LD 
U 4 0::: 
0 
LL 

0 
0 5 10 ~5 20 

X:0- 1 

e = 2LN<Do/D) 

staafnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

symbool A V + x 0 <> 0 * 
voordef. 0.035 0.070 0.144 0.277 0.557 1.18 1.72 2.20 

fig. 4.1 

Meer specifiek volgen bier acbtereenvolgens de totale faalrek en de 

faalrek van de trekproef. de spanning bij maximale kracbt en de £aal

spanning. en de maximale trekkracbt en de £aalkracbt. allen als £unktie 

van de voordeformatie. De getallen tussen baakjes zijn de staafnummers. 
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(8) 

f.. -

fig. 4.2 

De faalrek van de trekproef neemt. zoals verwacht. af met toenemende 

voordeformatie: ~f.tr = 1.76 - O.46eO' korrelatiekoefficient R = 
-0.995; de totale faalrek ~f.tot echter neemt toe volgens ~f.tot =1.76 

+ O.54~o met R = 0.996. 

1 
8 0 [100 N/mmlJ 

" 
6 

(5) 

0.5 

0; " 

(6) 

1.0 

... 
" 

(7) (8) 

1. 2D f..- fig. 4.3 

De spanning bij maximale kracht is afbankel1jk van ~o volgens 0Fmax= 

0.39 + 0.17~o' R = 0.993. De faalspanning echter is nagenoeg onafbanke

lijk van de voorrek! Formule: of = (687 + ~O) N/mm2
• R = 0.203. 
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i 

6 

(L.) (5) (6) (7) (8) 

0.5 1.0 1.5 20 €.-
fig. 4.4 

Ook de faalkracht stijgt lineair met ~o: Ff= (1.74 + 1.31~o) kN. R = 
0.993. Het verband maximum kracht - voordeformatie kan dUidelijk het 

best beschreven worden met een exponentiele funktie: F = 7.41 ~ 0.21 max 

kN met R = 0.996. 
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5.DISKUSSIE 

5.1 Eerste serie: praktische problemen en oplossingen 

5.1.1 Verkeerde kop-overgangen 

TUE-W-WPA 

De staven van de eerste serie hadden een geleidel1jke overgang 

staaflkop (zie fig. 2a). deze geometrie is namelijk zeer gunstig 

bij het verspanen. (zie verder bijlage 2 ) 

Hierdoor yond echter ook deformatie plaats in deze overgangen. zij 

het in mindere mate dan in het cilindrische gedeelte en was er geen 

direkte relatie B - e: (zie 3.1) mogelijk: e: moest bepaald worden 

door tevoren met een viltstift een rechte streep in lengterichting 

aan te brengen en na torderen de spoed van de spiraal die hieruit 

ontstaan was. op te meten. 

5.1.2 Foutieve insnoeringen 

Het tweede ongewenste verschijnsel bij deze staven was een foutieve 

manier van insnoeren: de niet getordeerde koppen en de gedeeltelijk 

getordeerde kop-overgangen waren zwakker dan de weI verstevigde ci

lindrische gedeelten met als gevolg dat de insnoeringen in de kop

overgangen plaatsvonden. 

- eerste benadering: van de cilindrische gedeelten van de reeds ge

tordeerde staven werden nieuwe -kleine- trekstaven gedraaid (zie 

fig. 5.1). Hierdoor hadden deze trekstaafjes verstevigde koppen 

en kop-overgangen en zou insnoering weI normaal plaatsvinden. De 

problemen hierbij waren de kleine afmetingen: de korte koppen 

vulden de klennen van de trekbank slechts gedeel tel ijk zodat de 

vlaktedruk op de koppen te hoog opliep en de staven alsnog in de 

koppen braken. 
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- tweede benadering: wellicht zou het probleem opgelost zijn bij 

nieuwe staven met • scherpere , kop-overgangen (kleinere overgangs

radii): hierbij is a.h.w. geen plaats voor insnoering in de over

gang. Resultaat is echter niet voorspelbaar. 

- derde benadering: een kombinatie van de eerste en de tweede: een 

nieuwe serie staven werd gemaakt (met scherpere overgangen, zie 

fig. 2b) en getordeerd: deze staven werden vervolgens herver

spaand volgens flg.2c zodat deze nieuwe trekstaven voldoende lan

ge en verstevigde koppen hadden en bovendlen de rek weer berekend 

kon worden met de formule uit 3.1. 

5.1.3 Onnauwkeurige krachtregistratie 

Tijdens de trekproef wordt het maken van een fotografische opname 

van de staafkontouren geregistreerd op de kracht-wegkromme door te

gelijk met het afdrukken van de kamera een kortsluitknop van de 

schrijver te bedienen, waardoor een horizon tale streep op de gra

ftek het moment van de opname aangeeft. Naderhand is de afstand van 

zo'n streep tot de F = 0 as om te rekenen tot de benodigde F-waarde 

als de schaalfaktor van de schrijver bekend is. Het is duidelijk 

dat de aldus verkregen F-waarden. vooral bij hogere reksnelheden. 

niet erg nauwkeurig zijn. ·Dit probleem is opgelost door de kort~ 

sluitknop van de schrijver te vervangen door een relais dat aange

stuurd wordt. via een timer die de lengte van de puIs bepaal, door 

het llitskontakt van de kamera. Hierdoor vinden opname en registra

tie exakt synchroon plaats wat de nauwkeurigheid van de krachtbere

kening sterk verbetert. De krachten van staven 7 t/m 10 van serie 2 

zijn op deze wijze geregistreerd. Zie verder bijlage 3 voor een be

schrijving van deze besturing. 

5.2 Spiraalbreuk 

De staven van de eerste serie snoerden niet of foutief in als ge

volg van de verkeerde kop/staaf-overgangen. zie 4.1 en 5.1. Er 
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trad echter nog weI een interessant nevenverschijnsel op: de staven 

IDet een voorrek. groter dan ca. 0.5 aan de staafmantel snoerden 

aanvankeIijk in de kopovergangen in maar braken tijdens die insnoe

ring op een andere plaats, in bet cilindrische gedeelte! Bovendien 

vertoonde het breukvlak in zo'n geval een spiraaivorm (een 'gladge

streken' wenteltrap): een spiraal met dezelfde spoed als een oor

spronkelijk rechte streep op bet staaioppervlak. Een dergelijke 

breukvorm bij torsie/trek is al eerder gesignaleerd door Swift 

(1939) en Backofen (1954). Puttick [1] suggereerde als verklaring 

voor di t verschijnsel dat de versteviging door de torsie-voorrek 

opgebruikt zou zijn zodat onder trekbelasting zich onmiddellijk 10-

kale schuifspanningskoncentraties aan het oppervlak zouden opbou

wen, gevoIgd door breuk. 

Microscopisch onderzoek leerde echter al gauw dat aan het oppervlak 

van een wringstaaf zeer vele scheurtjes aan de korrelgrenzen ont

staan. Aangezien de textuur van een wringstaaf bestaat uit langwer

pige, spiraalsgewijs liggende kristallen. is het niet moeilijk in 

te zien dat deze scheurtjes zich langs de korrelgrenzen spiraalsge

wijs kunnen voortplanten tot een macroskopische spiraalvormige 

breuk. De lengte of beter de diepte van deze scheurtjes kan oplopen 

tot lDeer dan 1 lID zodat ook verklaard is waarom de staven breken op 

een plaats die -ogenschijnlijk- een grotere diameter heeft dan de 

momentane insnoering elders in de staaf. 

Het feit tenslotte dat de breuk plaatsvindt in verstevigd materiaal 

terwijl elders de staaf in niet-verstevigd materiaal aan het in

snoeren is, kan verklaard worden uit de spanningskoncentraties die 

aan de scheurtip ontstaan: het is bekend dat de lokale (isostati

sche) spanningen een veelvoud van de globale spanningen zijn bij 

scherpe kerven, en kerven die langs korrelgrenzen ontstaan zijn ui

teraard bijna oneindig scherp. 
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Bij de keuze tussen de tweede en de derde benadering uit 5.1.2 was dit 

probleem doorslaggevend voor de derde mogelijkheid: door de staven na 

torsie te verspanen volgens fig. 2c en vervolgens te polijsten blee£ 

het verschijnsel spiraalbreuk inderdaad achterwege. 
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5.3 Theoretisch/praktische problemen 

5.3.1 Torsie: rekken en spanningen 

Bet gebruik van de standaard konversieformules (3.1) is aIleen toe

gestaan als n en C konstant zijn, anders gezegd: als de moment-hoek

verdr.aaingskromme op dubbellog pepier een rechte lijn vormt. Dit 

is bij ARMCO helaas niet het geval: de n-waarde (de richtingscoef

ficient) varieert hier als funktie van e tussen de waarden 0.14 en 

0.28. Brown en Watson [8] spreken over 'double n-behaviour', hier 

zou de term triple n- of zelfs multiple n-behaviour opzijn plaats 

zijn. 

Bet bepalen van de spanning uit de meetgegevens is nu niet meer 

zonder meer mogelijk. Een oplossing voor dit probleem is: deel de 

M - 8 kromme op in een aantal kleine delen en bepaal voor elk deel 

de lokale n. C en Of waarde op dezelfde manier als beschreven in 

3.1. Voor de uitvoering hiervan is gebruik gemaakt van een program

ma van B. Braken [9], verbeterd door W. Sillekens. Dit programma 

rekent indien gewenst met een voordeformatie ~O; indien deze ~O ge-

lijk aan 0 wordt gekozen zijn de gebruikte formules gelijk aan die 

uit 3.1. 

5.3.2 Trek: rek 

Bij aanvang van de trekproef is de voordeformatie. de rek uit de 

wringproef, niet konstant over (bet vlak van) de (kleinste) door
- e snede= ~ = ~ r. Hiermee Is Of eveneens een funktie van r: 

8 n n Of = C{~} r, zie fig.5.2 en [4], [8]. 

r r 

fig. 5.2a fig. 5.2b 
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Voor het verloop van de trekproef zijn diverse rekmodellen denk

baar. Hier volgen drie eenvoudige modellen. waarbij uitgegaan wordt 

van lineaire rekverdeling over de staafstraal: 

1. de rekverdeling blijft zoals in fig. 5.2a beschreven waarbij de 

trekrek ~tr hierop gesuperponeerd wordt: zie fig. 5.3. 

r 

fig. 5.3 

2. de rekverdeling wordt vlakker naarmate e tr toeneemt: in de in-

snoering rekt het hart van de staaf meer dan de rand. zie fig. 5.4. 

r 

fig. 5.4 

3. de rekverdeling wordt juist sterker scheef bij voortschrijdende 

trek: zie fig. 5.5. 

fig. 5.5 
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Om dit alles te onderzoeken zijn mikroskopische opnamen gemaakt van 

twee sterk getordeerde en ver ingesnoerde staven: het textuurver

loop van deze langsdoorsnedes kan als een maat voor de rekverdeling 

gezien worden. De nauwkeurigheid van de resultaten is helaas niet 

erg hoog. De voorlopige konklusie hieruit is dat model 1 vooralsnog 

het beste gebruikt kan worden {zie bijlage 5}. 

5.3.3 Trek: spanningen 

De spanningen: a , ae, a . a en a f in het insnoeringsgebied zijn r z m 

bepaald met behulp van de korrektie van Bridgman. Deze faktor is 

echter aIleen geldig onder de voorwaarde dat a f konstant is over de 

(kleinste) doorsnede en dit is zoals in 5.3.2 uiteengezet. bepaald 

niet het geval. De grootte van de hiermee geYntroduceerde afwijking 

is niet te voorspellen. In bijlage 1 is aangegeven hoe dit probleem 

voor een deel opgelost kan worden. 
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6. 1 KONKLUSIES 

De odrspronkelijke opzet. het vergroten van de totale faalrek door ver

anderingen in de rekweg. lijkt geslaagd: de faalrek in een gewone ARMCO 

trekstaaf is ongeveer 1.8. torsie voordeformatie kan de totale faalrek 

in een trekstaaf doen oplopen tot 2.2 + 0.8 = 3.0 (staaf 8) waarbij 2.2 

de voordeformatie aan de rand is en 0.8 de faalrek van de trekproef 

zelf (zie fig. 6.1). Hierbij is uitgegaan van rektoename volgens model 

1 (5.3.2). 

r 

fig. 6.1 

Hoe deze faalrek te koppelen aan de triaxial i tei t is vooralsnog een 

probleem. omdat falen bij torsie aan de rand en bij trek in het centrum 

van de staaf optreedt (zie 1. blz.6). Bij torsie-trek treedt falen wel

licht niet in het midden op. Een manier om tach het verband triaxial i

teit-faalrek te onderzoeken is de volgende: 

- voer torsie-trekproeven uit tot aan falen. 

- bepaal de plaats van de begiImende breuk als funktie van de staaf 

straal. 

- bepaal met behulp van de aangepaste Bridgman korrektiefaktor de 

triaxialiteit als funktie van de staafstraal. 

- kontroleer of deze funktie een maximum heeft voor O<r<a en zo ja. 

bepaal di t maximum. 

- kontroleer of het model overeenkomt met de werkelijkheid. m.a.w. of 

breuk optreedt bij maximale triaxialiteit. 
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Zoals aangetoond neemt de totale faalrek ~f.t toe met toenemende voor

deformatie en neemt de faalrek ~f uit het trekgedeel te af. Uit di t 

laatste voIgt rechtstreeks dat de faaldiameter df (in de insnoering) 

_ do 
toeneemt met toenemende voordeformatie. inmers ~f = 2 l:n.cr- (zie tabel 

f 

2). De faalspanning blijkt niet afhankelijk te zijn van de voordeforma

tie (fig. 4.3). Uit dit alles voIgt dan dat de faalkracht moet toenemen 

met de voordeformatie en dat blijkt inderdaad het geval (fig. 4.4). An
ders geformuleerd: door torsie voorgedeformeerde staven breken eerder. 

dat wil zeggen met een grotere diameter en dus een grotere kracht omdat 

de deformatie door torsie geen diametervermindering teweeg brengt zoals 

bij trek. De spanningen echter zijn berekend met behulp van de Bridgman 

korrektiefaktor en zullen dus afwijken van de werkelijke spanningen 

(zie 4.2.3). De Bridgman korrektiefaktor bij falen {Ca,f} blijkt ech-

ter, ondanks de afhankelijkheid van df ten opzichte van ~o' zelf onaf

hankelijk van ~o te zijn (zie tabel 2); met andere woorden: een afwij

king in de Bridgman korrektiefaktor telt in aIle faalspanningen even 

sterk. De faalspanning is dus blijkbaar inderdaad onafhankelijk van de 

voordeformatie. 

In tegenstelling tot wat van Liempd vindt bij C15 [4J is de spanning 

OF bij de maximale kracht F hier weI afhankelijk van de voordefor-.m max 

matie (fig 5.1). 

6.2 SwroPMERKINGEN 

1. Bij het beproeven is geen rekening gehouden met eventuele span

ningsrelaxatie. De rekken zijn in het algemeen hoog tot zeer hoog 

zodat de invloed van spanningsrelaxatie waarschijnlijk gering zal 

zijn. Een methode om spanningsrelaxatie te vermijden is de 
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staven in diepgevroren toestand te bewaren in de periodes tussen 

torderen en trekken. 

2. De invloed van de temperatuurverhoging door het herverspanen is 

eveneens niet onderzocht. 

3. Er is niet gekeken naar of rekening gehouden met een Bauschinger

effekt. Bij een nadere uitwerking van de triaxialiteit zoals geop

perd in 6.1 is dit wellicht weI noodzakelijk. 

4. De gebruikte symbolen. met name in de Bridgman formules. zijn niet 

allemaal konform de nieuwste internationale standaard maar. om ver

warring te voorkomen. gelijk aan de symbolen zoals gebruikt in [6]. 
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EEN AANGEPASTE BRIDGMAN-KORREKTIEFAKTOR BIJLAGE I 

Bij de afieiding van de Bridgman-korrektiefaktor in het diktaat Omvorm

technologie A. tekst 8 van prof. ir. J.A.G. Kais [6] voIgt na een be

schrijving van de geometrie en de vioei- en evenwichts voorwaarden in 

de insnoering van een trekstaaf (bIz 8.55 t/m 8.63) een beschrijving 

van de verdeling van a : r 
8a 
-L - -a 2r [6. (70)] (I) 
ar - v 2a.R+ 2 2 a -r 

waarna de afleiding verder gaat onder de a.anname 0 ~ (r): 0 is kon-
Y v v 

stant over de doorsnede. In ons geval van torsie voordeformatie mogen 
-n - - n we echter aannemen (zie 5.3.2) 0 = ~ = C(ct i + c t k) = v ors e re 

9 - n n = C(~ r + c tr} = C{Pr + Q} {2} 

Deze funktie verioopt voor O<r<a volgens fig. B.I: 

fig. B.I 

(2) invullen in {I} Ievert helaas een integraal op die niet analytisch 

oplosbaar is. Benaderen we (2) echter met 0 :pr+q (3) v 
C 9 a - n -n -n 

waarin p = ~{~ + c tr} - c tr ) en q = ~tr dan is een analytische op-

Iossing weI mogelijk: 
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(3) in 

A = -2p r~ dr = 2pJ~ dr met s = a2+2aR 
J~_r2 r2-s 

= 2p [r+s r dr ] (via r2=r2-s+s) 
J~2_S 

= 2pr + pJs Int::~ + Kl (stanaaardintegraal 18 [10]) 

B = -q r 2r dr = +qJ -2r dr 
J~_r2 s-r2 

(4) 

(5) 

Stel s-r2=X dan dX = -2rdr dus B = qI~ = q In X = q In(s-r2)+ Ka (6) 
J Js-r (5) + (6): a = 2pr + pvs I~+q In(s-r2) + K r vs+r 

Randvoorwaarde: a =0 op r=a, invullen in (7): 
r 

_.J .Js-a 0= 2pa + pvs lnJs+a + q In 2aR + K dus K = -2pa - etc. 

_J 1 .Js-r __ 1s I .Js-a + s-r2 

en 0 = 2pr - 2pa + pVS ~ pVi ~ q In:::-;:-r vs+r vs+a zaK 

Eerder was gesteId: 0 = 0 + 0 ([6],(67» dus z r v 

_J Js-r _.J .Js-a [ s-r2
] 0z= or +pr+q = p(3r-2a) + pvs InJs+r - pvs InJs+a + q 1 + l~ = 

=a+fj+-y+6 
a a 

F = 2TJOz rdr = 2TJ(a + 13 + -y + 6) rdr = Fa+ Ffj+ F-y+ F6 
o o 
a a a 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Fa= 2TJp(3r-2a) rdr = 6vpJra dr- 41fP8.Jr dr = ~3 - ~2 =0 (11) 
o o o 

a a a 

F 13= 2T p.Js J r lnt::~ dr = 2T p.Js U r In( Js-r) dr - J r In{ .Js+r) dr] 
o o o 

m.b.v. standaardintegraal 501 [10]: 
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a 

F {3= 21r pJs [~r2-s ) In( Js-r) - 'f/ - "is - ~ r2+s) In( Js+r) + ~2 _ r;s] 

a 

= 1r pJs [ (r2-s ) Int:~~ - 2rJs] = wa2p [~s Int:~ !s] 
o 

a 

I Js-a I ../s-a a 2 2 _ 1. Js+a 
F ..... = -21r pJs r In'J's+a dr = -2Jr pJs nJ's+a 2" = wa pvs 'J's-a (13) 

o 

F6: zie [6].(74) t/m (78) met 0v= q: 

F6= wa2q (11~) In(1I~R) = wa2 q c;l 
(10): F = F{3+ F ..... + F6 (+Fa= 0) 

= wa2p [(2!+1)Js Int:~ - !s] + wa2 q c;1 

= 2(a+R+;aa
2

+2aR» = 1+i<1+J(11~» 

dus F = wa2P[(11~)aJ(11~)ln(1+;<1+J(11~»)-2a(11~)] + 

_1 

+ wa2 q ~ 

o 

(12) 

(14) 

= wa2{pa[(1I~) J(11~) In(1+;<l+J(ll~))) -2(11~)] +q c;1} 
F = wa2{pa c;: +q c;l} of 

F _1 _1 I 
-=pa~+q~ 
wa2 2 . 

_1 

N.B. :~2 Lp.v. ~2 wegens analogie met ~. 
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SfAAFAFMETINGEN BIJLAGE 2 

De afmetingen van de staven van de eerste serie: zie fig. B.2 

_0' -- .., 
- - - -

~~ 

\ '-0 

20 "Q 70 

~ 110 
fig. B.2 

Zoals in 5.1 beschreven bleek deze geometrie niet te voldoen bij tor

sie-trekproeven; de staven volgens fig. B.3 voldeden weI. 

_ot f--
~t 

- - -,-

R1.5 '-0 
20 'Q 83 

123 fig. B.3 

Het nadeel van deze laatste staven is echter dat ze met een snelstalen 

profielbei tel verspaand moeten worden in tegenstelling tot de staven 

van fig. B.2 die met hardmetalen beitelplaatjes te maken zijn. Omwille 

van de snelheid van het proces'prefereert de CTO hardmetalen beitels en 

dus de geometrie volgens fig. B.2. Verspanen volgens fig. B.3. met 

snelstalen beitels dus. heeft echter ook voordelen: de kleinere proces

krachten introduceren Minder deformatie en temperatuurverhoging in de 

staven en de snelstalen beitels leveren. mits juist geslepen. een bete

re oppervlaktekwaliteit. 

Ook bij het herverspanen na torderen van fig. B.3 naar fig. B.4 is ge

bruik gemaakt van (dezel£de) profielbei tels. hoewel de noodzaak van 

kleine kop-overgangen hier niet aanwezig was. 

,- ------- --, 

. ---_ ... --_ .... • --_ .. -------, 
40 

fig. B.4 
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KRAarrREGISTRATIE VIA FLITSERKONTAKT VAN DE KAMERA BIJLAGE 3 

In samenwerking met ing. H. vd Schoot is de volgende schakel"ing (zie 

fig. B.5) ontwikkeld en ingebouwd in de ZWICK trekbank. 
D1 R2 52 C3 

C2 

Rl. 2. 3 = 10 kO 

Cl = 1 JlF' 
C2. 3 = 10 JlF' 
PI = 100 kO 

Dl. . .4 = 4148 

IC = timer 555 

fig. B.5 

Schakelaar 1 in dit schema is het flitserkontakt van de kamera. Bij het 

nemen van een foto zorgt het timer Ie ervoor dat gedurende een instel

bare (PI) tijd het relais omklapt. Het relais vervangt de schakelaar 

waarmee oorspronkelijk de handbediende registratie geschiedde. Deze 

schakelaar is in het schema opgenomen (S2) om de mogelijkheid tot hand

bediende registratie te behouden. 

Dankzij dit apparaatje wordt het maken van een fotografische opname dus 

exact synchroon geregistreerd op de kracht-wegkromme zodat met een veel 

grotere nauwkeurigheid dan voorheen de kracht. behorende bij de insnoe

ringsgeometrie op de foto. bepaald kan worden. 

De schakeling is uitgevoerd op experimenteerprint met een lay-out vol

gens fig. B.6. 

fig. B.6 
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TORSIE:SPANNINGEN EN REKKEN BIJLAGE 4 

Zoals in 5.3.1 vermeld is de n-waarde van een ARMCO torsiestaaf niet 

konstant (zie fig. B.7) zodat het berekenen van de spanningen niet di

rekt mogelijk is. 

InM 

1 

stoaf 8 

-InS fig. B.7 

De gevolgde procedure is de volgende: 

- M-9 krommen opgesplitst: w. 2w. 3T •...• lOT. 16w. 2OT •...• 4ST. 

3 2wa 

formule van H. Braken [9J: 

De gevonden n-waarden zijn als funktie van de torsiedeformatie in fig. 

B.S weergegeven. Ondanks de vrij hoge spreiding is duidelijk het ver

loop van de n-waarden te zien. 
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Vervolgens zijn de berekende a waarden van aIle staven voor iedere ge

bruikte waarde van 9 (T, 2T. 3T, ...• 48T) gemiddeld en als funktie van 

~ = ~~ uitgezet: zie fig.B.9. 
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fig. B.9 
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FOTO'S VAN LANGSDOORSNEDES BIJLAGE 5 

Ret textuurverloop van een langsdoorsnede over de staafas van een ge

tordeerde maar nog niet getrokken staaf ziet er ongeveer als voIgt uit 

(zie fig. BI0 en foto 1): 

fig. BlO 

foto 1: aIleen torsie. globaal (V = 38*) 
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Rond de staafas zijn de korrels nog bolvormig. naar het staafoppervlak 

toe worden de korrels steeds langgerekter van vorm. De hoek die de 

langste korrelas (in het vlak van de doorsnede) maakt met de staafas 

neemt bovendien evenredig af met toenemende straal. Zowel vorm- als 

hoekafwijking kunnen gebruikt worden om ~(R) te schatten door te verge

lijken en te interpoleren met de berekende waarden voor ~(R). 

Helaas werken deze methodes aIleen bevredigend voor niet te hoge e

waarden: de foto's (van staaf 9. ~ = 1.6) laten zien dat de richting 

van de korrels in veel gevallen moeilijk te onderscheiden is. Bovendien 

blijken de metingen van de korrelgroottes volgens de ASTM methode dus

danlg grote standaardafwijkingen te hebben dat het niet verantwoord is 

om anders dan globale konklusies te trekken. Het belangrijkste gebied. 

de insnoering. is zelfs zo ver gedeformeerd dat buiten de kern de kor

relgrezen niet meer te onderscheiden zijn en juist dat gebied is inte

ressant wat de rekverdeling betreft (zie foto 6). 

Er zit dus niet veel anders op dan uit te gaan van rekverdeling 1 

(bIz. 19. fig. 5.3) als gulden middenweg tussen de meer extreme verde

lingen 2 en 3. 

foto 2: aIleen torsie. detail midden staaf (V = 470*) 
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foto 3: aileen torsie. detail rand staaf (V = 470*) 

foto 4: torsie + trek. insnoering globaal(V = 38M} 
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foto 5: torsie + trek. insnoering. detail midden (V = 470*) 

foto 6: torsie + trek. insnoering. detail rand (V = 470*) 
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